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OLÁ! MEU NOME É KELLEN, SOU ESTUDANTE DE PEDAGO-

GIA DA UNIPAMPA E A PARTIR DE HOJE, EU VOU AUXILIAR A

PROFESSORA LUCIMARA A PREPARAR ATIVIDADES, JOGOS E

BRINCADEIRAS BEM LEGAIS PARA VOCÊ!!!! 

ESTOU MUITO CONTENTE POR PODER TE ACOMPANHAR EM

SEU APRENDIZADO E ESPERO QUE POSSAMOS SER BONS AMI-

GOS!!!

ESTA SOU EU 



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

1ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Kellen Beatriz Cardoso Botelho

Estratégia de ensino para trabalhar Consciência Fonológica

➢ Recurso: Jogo “Uma palavra puxa outra”.

➢ Objetivo: Trabalhar com consciência fonológica e aumentar o repertório das

crianças.

➢ Público-Alvo: 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental.

➢ Descrição da Atividade: O primeiro jogador (pode ser a professora) começa

com uma palavra, que pode ser o nome do próximo a jogar, por exemplo,

“ÂNGELA”, escreve no quadro e o outro jogador deve escrever outra palavra

que comece com a última sílaba da anterior (ou seja, uma palavra que come-

ce com “LA”), que na foto abaixo usada como ilustração foi  “LAGARTO”. O

jogo continua até que o jogador que deve escrever ou falar (para os que ainda

não sabem escrever, daí a professora escreve), não saiba mais que palavras

usar. 



Observação: Não pode usar palavras repetidas. 

Como variação da brincadeira, pode-se dividir a turma em grupos para que os

integrantes pensem juntos, qual palavra usar. Há a possibilidade também de

se usar o recurso de dar pistas sobre uma palavra, para isso, quando o joga-

dor não souber uma palavra que inicie com a sílaba final da outra, os outros

participantes podem dar até três pistas de uma possível palavra para que seja

escrita.

➢ Materiais:  Quadro de sala de aula ou caderno e caneta para escrever no

quadro ou lápis para escrever no caderno.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

2ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Kellen Beatriz Cardoso Botelho

Estratégia de ensino para trabalhar Cores e Sequência Numérica

➢ Recurso: Cartaz dos números.

➢ Objetivo: Trabalhar com identificação de cores e sequência numérica.

➢ Público-Alvo: Pré e 1º ano EF.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade,  o  aluno vai  parear  os números

(cada um identificado com cores diferentes), com sua respectiva cor. 

Com essa atividade, o aluno além de identificar as cores e seus pares, identi-

ficará, também, a correta sequência numérica.

Dica:  Para trabalhar essa atividade, o professor pode utilizar um vídeo com

música, ou história sobre os números com a finalidade de motivar o envolvi-

mento e participação do aluno. 

Como variação desta atividade, pode ser trabalhado números maiores e nú-

meros menores e antecessor  e  sucessor.  Também pode ser  trabalhado a

quantidade de coisas em sala de aula (ou casa) e identificar com os respecti-

vos números, por exemplo: “Quantas cadeiras têm na sala?” e identificar com

o número correspondente; “Quantas crianças nós temos aqui?”; etc.

O professor escolherá até que número vai trabalhar com seus alunos.



Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Cartaz confeccionado com EVA e velcro. Desenhos e números co-

loridos colados em cartolina e plastificados, com velcro na parte de trás.
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Curso de Pedagogia

3ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Kellen Beatriz Cardoso Botelho

Estratégia de ensino para trabalhar Compreensão textual

➢ Recurso: Mapa da história. História “O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro

e o Grande Urso Esfomeado”.

➢ Objetivo: Identificar elementos da história.

➢ Público-Alvo: 1°, 2º e 3º ano.

➢ Descrição da Atividade: 

Motivação: A professora pode levar morangos para a sala e trabalhar a per-

cepção visual com os alunos (sobre o que é estar maduro, se eles acham que

está ou não). Além de motivar a turma para a história, é um recurso muito

gostoso para as crianças se envolverem.

1. Após, apresentará o livro escolhido para as crianças, explorando elementos

da capa, título, autor, ilustrador, as imagens mostradas, procurando sempre

questionar as crianças sobre os elementos que elas estão percebendo.

2. Antes de começar a contar a história, o professor levantará hipóteses da

turma quanto a história que será apresentada: o que acha que vai acontecer

com os personagens, etc.

3. Será feita a leitura pelo professor, procurando sempre explorar a percepção

das crianças sobre as imagens e as palavras apresentadas no texto. 

4. O professor explicará sobre a utilização do mapa da história, que ele serve

para identificar as partes de uma história e nos ajudar a entender o que le-



mos. Explicará sobre os elementos do mapa: título, personagem principal, es-

paço, problemática, solução.

5. O professor atuará como escriba nessa atividade, apontando para o ícone

apropriado, ao fazer as perguntas do mapa da história e registrando as res-

postas dadas pela turma no cartaz do mapa. A atuação do professor nessa

atividade será de mediador, auxiliando os alunos na compreensão das partes

principais, por meio de questionamentos sobre os elementos e relembrando o

que já foi explicado, mas não oferecendo as respostas. 

Abaixo, foto ilustrativa do Mapa da História:

➢ ATIVIDADE AUXILIAR: A partir da atividade inicial de compreensão de texto,

podem ser desenvolvidas outras atividades que promovam a reflexão do alu-

no sobre a língua, abaixo um exemplo:

1. JOGO DA MEMÓRIA: Nessa atividade, além de relacionar a imagem com a

escrita, é trabalhado aumentativo e diminutivo:



➢ Materiais: Cartaz com mapa da história, que pode ser confeccionado a partir

de cartão, cartolina, quadro pedagógico ou até mesmo usar o quadro de es-

crita da sala. 

Livro de história, material de escrita (caneta, lápis, etc).

Observação: Esta atividade foi pensada a partir da estratégia de ensino “Compreen-

são: Identificação de elementos da história”, proposta pelo curso Tempo de Apren-

der do Mec.



Essa estratégia pode ser adaptada a diferentes níveis de ensino e utilizada com ou-

tros livros, dependendo da temática que o professor pretende trabalhar com seus

alunos.
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4ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Kellen Beatriz Cardoso Botelho

Estratégia de ensino para trabalhar formação de palavras

➢ Recurso: Bingo das letras.

➢ Objetivo:  Associar palavra escrita com figura, identificar as letras das pala-

vras.

➢ Público-Alvo: 2º e 3º ano.

➢ Descrição da Atividade: 

Motivação: A aula começará com uma contação de história para as crianças

com o uso dos livros “Bichos, coisas e lugares” e “Voz dos animais”, que trata

sobre os tipos de animais (tanto domésticos, quanto selvagens),  o barulho

que cada um dos animais faz, onde vivem, etc.

1º) Após, será feita uma roda de conversa, comentando com os alunos sobre

o tema que será estudado (animais). A professora explicará que muitos ani-

mais convivem com as pessoas no ambiente doméstico, como cães, gatos,

coelhos, galinhas, cavalos, dentre outros. E outros não, vivem em outros am-

bientes. Serão feitas algumas perguntas oralmente:

1) Vocês tem bichos de estimação? Qual?

2) Quais cuidados devemos ter com os nossos animais de estimação?

3) Que animais não são adequados para serem bichos de estimação? Por

quê?



2º) Após essa introdução, será feita uma atividade chamada Bingo das Letras,

para isso, cada criança receberá uma ficha plastificada em que constarão tan-

to animais domésticos, quanto selvagens e caneta colorida. As fichas serão

diferentes para cada aluno. Será explicado aos alunos como se dará os próxi-

mos passos da atividade.

A professora então, tirará da caixa, lata ou sacola uma figura com algum ani-

mal,  mostrará  para  as  crianças e fará  algumas perguntas:  “Que animal  é

este?”,  “Onde vocês acham que ele vive (ambiente)?”,  “Então vocês acham

que ele é doméstico ou selvagem?”, entre outras perguntas.

3º) Em seguida, a professora instruirá às crianças que, quem tiver, em sua fi -

cha a imagem do animal, que escreva o nome dele ao lado da figura com a

caneta colorida. Já haverá um espaço para colocar cada letra ao lado da figu-

ra.

4º) Será repetida essa atividade, até que algum aluno complete toda a ficha

com os nomes dos animais sorteados. Então este gritará para os demais:

“BINGO!”

Abaixo, foto exemplo de uma ficha do jogo:



➢ Materiais: Livros: “Bichos, coisas e lugares” e “Voz dos animais” do Progra-

ma Conta Pra Mim do Mec;

Caixa, lata ou sacola com imagem dos animais;

Fichas dos animais plastificadas;

Caneta colorida.

Observação: Apesar desta atividade ser direcionada para o tema “animais”, o

nome do jogo é Bingo das letras, pois o tema pode ser trocado dependendo

do que o professor trabalhar com a turma.
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5ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Kellen Beatriz Cardoso Botelho

Estratégia de ensino para trabalhar formação de palavras

➢ Recurso: Jogo de quebra-cabeça “Montando Palavras”.

➢ Objetivo: Desenvolver a coordenação motora; estimular o raciocínio lógico;

ampliar conhecimento linguístico.

➢ Público-Alvo: Educação Infantil (Pré-escolar) e 1º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade:  Como motivação para esta atividade, poderá ser

feita uma contação de história e a partir dela, selecionar algumas palavras

para o trabalho com os alunos posteriormente.  Tanto a história  escolhida,

quanto as palavras deverão ser previamente escolhidas pela professora.

Após, será questionado aos alunos se conhecem o jogo de quebra-cabeças,

se já jogaram, etc.

A professora então, distribuirá a cada criança um jogo e esta deverá montá-lo

conforme o desenho. 

Abaixo, foto ilustrativa do quebra-cabeça:



Em seguida será pedido que as crianças pensem na escrita da palavra que

representa o desenho, quantas letras são necessárias para escrevê-la e quais

são elas.

Essa atividade será feita com cada jogo e coletivamente, para que todos parti-

cipem e colaborem para a ajuda mútua.

➢ Materiais: Livro de história previamente escolhido pela professora.

Para confecção do jogo: cartão ou outro material rígido, material de pintura. 



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia
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Estratégia de ensino para trabalhar coleta e organização de informações

➢ Recurso: Questionário de perguntas e cartaz das tabelas.

➢ Objetivos: Trabalhar a coleta de informações da turma por meio de entrevis-

ta; organização das informações coletadas por meio de tabelas (idade, prefe-

rências, entre outros).

➢ Público-Alvo: 3º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: 

Motivação – Como atividade inicial para motivar a turma, a professora intro-

duzirá o tema explicando que as pessoas, na maioria das vezes, tem gostos

diferentes sobre diferentes coisas, mas também podem ter gostos parecidos. 

Como exemplo, a professora pedirá à turma que levante a mão quem gosta

de doces. Logo, pedirá a cada um que diga o tipo de doce que gosta (poden-

do falar doce repetido) anotando o nome no quadro e uma bolinha ao lado de

cada doce para identificar os votos da turma. Em seguida, a professora orga-

nizará uma tabela com o nome dos doces e as preferências da turma (quanti-

dades), mostrando aos alunos como se organiza as informações em uma ta-

bela. 

1) Então, explicará à turma que juntos com a professora, montarão uma tabe-

la grande com as características e preferências da turma. Para isso, será pre-

ciso que se descubra informações a respeito dos colegas, então perguntará

como eles acham que pode ser feito isso? Várias respostas poderão surgir,



então será explicado que será utilizado o método de entrevista, onde cada um

fará dupla com outro colega e um fará perguntas para o outro.

Abaixo, modelo de questionário para entrevista:

2) Antes da elaboração das tabelas, cada dupla fará apresentação da entrevista que

fez com o parceiro para os demais colegas.

3) Após as apresentações, serão elaboradas tabelas com as preferências da turma e

contará com a professora como escriba. Essas tabelas serão desenhadas em papel

pardo e após finalizadas, serão fixadas nas paredes da sala. Conforme o exemplo

abaixo:



4) Como tema de casa, pode ser distribuído a cada aluno uma ficha organizada com

minitabelas e pedido que entreviste familiares ou amigos para descobrir as preferên-

cias e características de pessoas próximas e após, se quiserem, apresentar os da-

dos para a turma.

➢ Materiais: Folhas com questionário de perguntas, papel pardo, material de

pintura, fita colante. 
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Estratégia de ensino para trabalhar Formação de Palavras

➢ Recurso: Quadro interativo “Qual é a palavra?”.

➢ Objetivos: Representar a imagem dada com a sua forma escrita e também

com o alfabeto móvel. Reconhecer as sílabas como unidades sonoras que

compõem uma palavra.

➢ Público-Alvo: 1º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade, o professor trabalhará com os alu-

nos a escrita das palavras a partir das imagens e também, o som e a quanti-

dade das sílabas que cada uma contém. Para isso, será levado um grupo de

imagens que serão trabalhadas, em primeiro momento, em conjunto com a

turma e depois individualmente.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:



Após trabalhar algumas palavras em grupo, será dado a cada criança uma fo-

lha com a atividade proposta, algumas imagens e o alfabeto móvel para que ela ten-

te fazer a atividade proposta de forma individual.

Observação: A folha com a atividade proposta será entregue ao aluno plastificada,

para que possa ser usada mais de uma vez. A escrita será feita com canetinha.

➢ Materiais: Folha plastificada com atividade proposta, imagens, canetinhas co-

loridas e alfabeto móvel. 
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7ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO
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Estratégia de ensino para trabalhar Formação de Palavras

➢ Recurso: Quadro interativo “Qual é a palavra?”.

➢ Objetivos:  (EF01LP06) Segmentar  oralmente  palavras  em  sílabas.

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras. 

➢ Público-Alvo: 1º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade, o professor trabalhará com os alu-

nos a escrita das palavras a partir das imagens e também, o som e a quanti-

dade das sílabas que cada uma contém. Para isso, será levado um grupo de

imagens e as crianças escreverão com lápis e também com o alfabeto móvel.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, imagens, lápis, borracha e

alfabeto móvel. 



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

1) VAMOS ESCREVER PALAVRAS?

NO QUADRO ABAIXO, COLOQUE A IMAGEM ONDE PEDE E COMPLETE COM 

O NOME DA IMAGEM, COM O ALFABETO MÓVEL E COM A ESCRITA COM 

LÁPIS.

APÓS, CIRCULE QUANTAS SÍLABAS TEM A PALAVRA:

NÃO ESQUEÇA DE TIRAR FOTO DA ATIVIDADE FEITA E ENVIAR PRA PRO-

FESSORA!













SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

8ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Kellen Beatriz Cardoso Botelho

Estratégia de ensino para trabalhar Consciência Fonológica

➢ Recurso: Caixa misteriosa.

➢ Objetivos: (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades

e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. (EF01LP02) Es-

crever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética

– usando letras/grafemas que representem fonemas. (EF01MA01) Utilizar nú-

meros naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situ-

ações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam

contagem nem ordem, mas sim código de identificação.  (EF02LP01) Utilizar,

ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com estruturas

silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em substanti-

vos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interroga-

ção e ponto de exclamação.  (EF02LP07)  Escrever palavras, frases,  textos

curtos nas formas imprensa e cursiva. (EF03LP09) Identificar, em textos, ad-

jetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos. 

➢ Público-Alvo: Pré, 1º, 2º e 3º anos do EF.

➢ Descrição da Atividade: Por ser um recurso pedagógico que pode esconder

várias coisas, dependendo da intencionalidade do professor, a caixa misterio-

sa pode ser trabalhada com crianças da educação infantil até o terceiro ano

do ensino fundamental. 



Esse recurso incentiva a curiosidade da criança e desperta interesse, fazendo

com que a mesma preste atenção e participe ativamente da atividade propos-

ta.

Como desenvolver a atividade com o recurso “Caixa Misteriosa” com os

alunos:

Educação Infantil:  O professor levará uma caixa com diversos objetos den-

tro, retirando um de cada vez e questionando aos alunos sobre o nome do ob-

jeto, cor, características, entre outros. Como objetivo principal desta atividade,

trabalhará a contagem dos objetos de dentro da caixa, tirando um por um e

contando coletivamente com as crianças.

1º ano do EF: Será proposto um ditado para as crianças, no qual para cada

objeto retirado da caixa, deverá ser escrito o nome correspondente no cader-

no, pode ser trabalhado também letra inicial, final, número de letras das pala-

vras, etc. Também pode ser trabalhada as quantidades de objetos da caixa.

2º ano do EF: Será proposto um ditado para as crianças, a partir dos nomes

dos objetos retirados da caixa, que deverá ser escrito no caderno. Pode ser

proposto que o aluno escreva o nome do objeto em letra bastão e em letra

cursiva. Também será proposto que, para cada objeto retirado, o aluno escre-

va uma frase sobre o mesmo.

3° ano do EF: A partir do recurso “Caixa Misteriosa”, pode ser trabalhado o

conteúdo de adjetivos com os alunos. Para cada objeto retirado, o aluno dará

características ao mesmo. Também pode ser trabalhado construção de frases

com pontuação adequada, plural e singular dos nomes dos objetos, criação

de situações-problema, etc.

Abaixo, uma foto ilustrativa de como poderia ser a caixa:



Dentro da caixa, tanto pode ser colocado objetos, quanto imagens dos obje-

tos, ou até mesmo paisagens, cenas, etc.

IMPORTANTE: Esse recurso pode ser utilizado em qualquer etapa da educa-

ção básica, a depender da intenção pedagógica do professor.

Esse recurso pode ser utilizado como avaliação diagnóstica das aprendiza-

gens do aluno em que poderá ser verificado, nível de escrita, ortografia, cál-

culos mentais, entre outros.

Os objetos contidos na caixa podem ser relativos ao tema de aula proposto

pelo professor. Por exemplo, se a aula for sobre meio ambiente, os objetos

trazidos podem ser relativos a esse tema e ao que o professor queira traba-

lhar com a turma.

➢ Materiais: Para fabricação da caixa: Caixa de papelão; EVA, papel pardo ou

papel colorido; tesoura; cola; objetos variados ou imagens; fita adesiva; reta-

lhos de tecido e papel.
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Estratégia de ensino para trabalhar Análise Linguística

➢ Recurso: Atividade em folha impressa.

➢ Objetivos: (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e

frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fone-

mas. (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras. 

➢ Público-Alvo: 1º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: Essa atividade terá como temática a Páscoa e seus

símbolos. Para motivar para o tema e antes de começar as atividades, será

mostrado aos alunos um vídeo curto sobre esta festividade e suas caracte-

rísticas. Após, será feita uma roda de conversa acerca do que as crianças vi-

ram no vídeo, sobre o que entendem por páscoa e como sua família comemo-

ra, ou não.

Em seguida, será proposta as seguintes atividades de análise da língua:



Observação: Ao final desta atividade poderá ser proposto que a criança faça um de-

senho sobre o que ela entende por páscoa.

➢ Materiais: Vídeo sobre a páscoa; folha impressa com atividades, lápis e bor-

racha.
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Estratégia de ensino para trabalhar o nome da criança

➢ Recurso: Atividade “Monta nomes”.

➢ Objetivos: (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como re-

presentação dos sons da fala. (EF01LP07) Identificar fonemas e sua repre-

sentação por letras. 

➢ Público-Alvo: 1º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: Essa atividade visa trabalhar as letras do nome da

criança e ajuda na ampliação do repertório da fala a partir dessas letras traba-

lhando os objetos encontrados. 

A criança junto à família deve procurar objetos que tem em casa que iniciem

com as letras que formam o nome. Depois, podem ver que palavras é possí-

vel formar com as letras, escrever ou usar alfabeto móvel.

Observação: Essa atividade foi pensada para ser realizada à distância, como

variação para realização de forma presencial na escola, pode-se usar de ma-

terial de recorte (revistas, jornais, etc) a fim de obter figuras que substituam

os objetos ou até mesmo, pode ser pedido às crianças que desenhem objetos

cujas iniciais sejam letras que tenham em seus nomes. 

Foto ilustrativa da atividade:



➢ Materiais: Caderno, lápis, borracha, objetos que a criança tenha em casa.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

11ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Kellen Beatriz Cardoso Botelho

Estratégia de ensino com sequência para trabalhar as letras

➢ Recurso: Dicionário ilustrado.

➢ Objetivos: (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e

frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fone-

mas.  (EF01LP04)  Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.  (EF01LP10)

Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.   (EF01LP11)

Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, mai-

úsculas e minúsculas.

➢ Público-Alvo: 1º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade:  Essa atividade foi pensada para ser desenvolvida

tanto presencialmente quanto de forma remota. Antes de trabalhar essa pro-

posta com as crianças, será trabalhado o conceito de dicionário com as mes-

mas.

Para cada criança será entregue um dicionário, elaborado previamente pela

professora, será feito com folhas de ofício cortadas ao meio e grampeadas ou

encadernadas em forma de livro (conforme imagem ilustrativa).



➢ A partir daqui, cada criança construirá com o auxílio da professora seu dicio-

nário. Cada aluno receberá uma folha com as letras do alfabeto com escritas

diferentes (maiúscula, minúscula, letra bastão, cursiva),  ele deverá recortar

cada linha com as letras e colar em ordem alfabética em seu dicionário, con-

forme imagem abaixo:

Como propostas para trabalho com o recurso do dicionário ilustrado, temos:



a) O aluno escreverá uma palavra por dia que tenha aprendido em alguma ati -

vidade feita em sala de aula ou em casa e fará uma ilustração dessa palavra;

b) A professora poderá trabalhar conforme sequência alfabética e pedir que

os alunos pensem ou procurem em material escrito (revista ou jornal), alguma pala-

vra que comece com a letra que estão trabalhando no dia, após fazer a ilustração da

palavra.

➢ Materiais: Folha de ofício, grampos, material impresso (para confecção do di-

cionário. Lápis, borracha, material de pintura, cola. 



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

12ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar texto verbal e não verbal

➢ Recurso: Jogo da memória com história.

➢ Objetivos: (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos

gráficos. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: O responsável ou a própria criança fará a leitura da

história “O patinho feio”. Após, recortar as imagens e os textos, colocar as fi-

guras viradas para baixo. A criança vira a primeira imagem e tenta descobrir

onde se encontra o par, o texto que diz respeito à imagem ou vice-versa, até

formar todos os pares correspondentes.

Outra forma de jogar é: Peça que a criança organize a sequência de fatos da

história, apenas com as imagens e reconte a história oralmente a partir de

cada acontecimento mostrado na figura.

➢ Materiais: Figuras com imagens e textos do livro “O patinho feio”.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

1) LEIA A HISTÓRIA DO “PATINHO FEIO”

O PATINHO FEIO







2) AGORA QUE VOCÊ LEU TODA A HISTÓRIA, VAMOS JOGAR O

JOGO DA MEMÓRIA LITERÁRIO 

COMO JOGAR: RECORTE OS QUADRADINHOS COM AS IMAGENS E RECORTE OS 

QUADRADINHOS COM O TEXTO DA HISTÓRIA.

DEPOIS, VIRE AS IMAGENS E OS TEXTOS PRA BAIXO, VIRE A PRIMEIRA 

FIGURA E TENTE ACHAR O PAR DELA. SE VOCÊ VIROU PRIMEIRO UMA IMAGEM, 

TENTE ACHAR O TEXTO QUE FALA SOBRE ELA, OU SE ACHOU O TEXTO, TENTE 

ACHAR A IMAGEM CORRESPONDENTE. ATÉ FORMAR TODOS OS PARES. 

ESPERO QUE SE DIVIRTA! NÃO ESQUEÇA DE MANDAR UMA FOTO OU 

VÍDEO PRA PROFESSORA DA ATIVIDADE!!!



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

13ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar sistema numérico de duas ordens

➢ Recurso: Jogo “Qual o maior número?”

➢ Objetivos: (EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por

meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribu-

indo para a compreensão de características do sistema de numeração deci-

mal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

➢ Público-Alvo: 1º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: 

1. Participantes: 2 jogadores.

2. Objetivo do jogo: formar o maior número possível com as cartas recebi-
das.

3. Regras: Um dos jogadores distribui 2 cartas para cada um. Os jogadores
formam o maior número possível com as cartas que receberam. Ao terminar
de formar o maior número possível, cada jogador fala em voz alta o número
que formou. Os jogadores comparam seus números e o participante que for-
mou o maior número pontua. E se inicia uma nova rodada.



➢ Materiais: Cartas numeradas de 0 a 9 (se tiver em casa, o aluno poderá usar

o baralho comum, lembrando que no baralho o “A” equivale ao número 1, e o

número 0 não tem). 



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

1) OLÁ! TENHO UM JOGO PARA VOCÊ. O NOME DO JOGO É

QUAL O MAIOR NÚMERO?

ESCOLHA UM PARCEIRO, LEIA AS REGRAS DO JOGO E QUE COMECE A 

BRINCADEIRA. AH! E O MAIS IMPORTANTE: DIVIRTA-SE!!!

Regras do Jogo:

1. Participantes: 2 jogadores.

2. Objetivo do jogo: formar o maior número possível com as cartas recebi-
das.

3. Regras: Um dos jogadores distribui 2 cartas para cada um. Os jogadores 
formam o maior número possível com as cartas que receberam. Ao terminar 
de formar o maior número possível, cada jogador fala em voz alta o número 
que formou. Os jogadores comparam seus números e o participante que for-
mou o maior número pontua. E se inicia uma nova rodada.



0 1 2



3 4 5

6 7 8



9 0 1

2 3 4



5 6 7

8 9





SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

14ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar Formação de Palavras e Compreen-

são leitora

➢ Recurso: Atividade “Palavra Misteriosa”

➢ Objetivos: (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e

frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fone-

mas.   (EF01LP07) Identificar  fonemas  e  sua  representação  por  letras.

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a

ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosida-

des, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia

infantil, entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a situação

comunicativa e o tema/assunto do texto. 

➢ Público-Alvo: 1º e 2º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade, serão propostos desafios para o

aluno resolver. O aluno deverá retirar uma ficha por vez e ler o desafio, após,

irá no quadro das palavras misteriosas e no número correspondente ao desa-

fio proposto, deverá desembaralhar as letras para encontrar a resposta. Por

último, escreverá a resposta do desafio no quadro das respostas.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:



Atividade de autoria de Tháfnes Poliana, retirada da página “Minha sala de aula” instagram.

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, tesoura, lápis e borracha.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

VAMOS DESCOBRIR AS PALAVRAS MISTERIOSAS?

1) RECORTE AS FICHAS COM OS DESAFIOS (ESTÃO NA ÚLTIMA PÁGINA);

2) RETIRE UMA DAS FICHAS E LEIA O DESAFIO.

3) VÁ ATÉ O QUADRO DAS PALAVRAS MISTERIOSAS, NO NÚMERO CORRESPONDENTE
AO DESAFIO E DESEMBARALHE AS LETRAS PARA ACHAR A RESPOSTA.

4) ESCREVA A RESPOSTA DO DESAFIO NO QUADRO DAS RESPOSTAS (COM O DESENHO
DA PORTA).



Fichas desafio
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15ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar princípios de contagem e classifica-

ção dos números em par ou ímpar

➢ Recurso: Atividade “Par ou ímpar”.

➢ Objetivos:  (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quanti-

dade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações

em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de

identificação. (EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens

em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.

➢ Público-Alvo: 1º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: Os alunos assistirão a um vídeo curto sobre núme-

ros pares e números ímpares. Após, utilizarão a tabela dos itens para elencar

os objetos que possuem em sua casa, a quantidade e se o número que repre-

senta a quantidade é par ou ímpar.

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta,  equipamento eletrônico

com acesso à internet, lápis e borracha.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Nome do aluno:______________________________________________________

PAR E ÍMPAR

1) VEJA A VIDEOAULA SOBRE NÚMEROS PARES E NÚMEROS ÍMPARES NO
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=DO6SmpGJd7k

2) APÓS ASSISTIR AO LINK, COMPLETE A TABELA ABAIXO COM OS ITENS
QUE TEM NA SUA CASA:

OBJETO QUANTIDADE PAR OU ÍMPAR

SOFÁ

TRAVESSEIRO

COLHER

COPO

CARRINHO

LIVRO

BOLA

ESPELHO

BONECA

PRATO

CADEIRA

PRENDEDOR DE ROUPA

https://www.youtube.com/watch?v=DO6SmpGJd7k


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO
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16ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para consolidação da ortografia (R/RR)

➢ Recurso: Palavras-cruzadas.

➢ Objetivos: (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regu-

lares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u)

e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade

(til, m, n). 

➢ Público-Alvo: 3º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: O aluno resolverá a atividade de palavras-cruzadas

e depois preencherá as palavras com as correspondências regulares R/RR.

Abaixo, foto da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, lápis e borracha.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Nome do aluno:______________________________________________________

PALAVRAS CRUZADAS

RESOLVA AS PALAVRAS CRUZADAS E COMPLETE AS PALAVRAS AO LADO COM R OU 
RR:



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

17ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar cálculos de adição e subtração

➢ Recurso: Cruzadinha das operações.

➢ Objetivos: (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e

escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos en-

volvendo adição e subtração com números naturais. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do EF.

➢ Descrição da Atividade: O aluno resolverá o cálculo matemático de adição

ou subtração e colocará o resultado no espaço correspondente.

Abaixo, foto da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, lápis e borracha.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Nome do aluno:______________________________________________________

VAMOS CALCULAR

RESOLVA A CRUZADINHA ABAIXO COLOCANDO O RESULTADO NOS ESPA-
ÇOS EM BRANCO
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Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar consciência silábica

➢ Recurso: Jogo “Batalha das sílabas”.

➢ Objetivos:  (EF01LP06) Segmentar  oralmente  palavras  em  sílabas.

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de pala-

vras) com sua representação escrita. 

➢ Público-Alvo: 1º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: O jogo deverá contar com dois participantes. Serão

disponibilizadas 12 fichas aos jogadores, onde cada um ficará com 6 fichas.

Cada ficha contêm diferentes imagens, cujos nomes das figuras correspon-

dem a diferentes estruturas silábicas.

Para começar, o jogador 1 colocará sua primeira ficha na mesa pronunciando

o nome da figura em voz alta, o jogador 2 colocará a sua em seguida, tam-

bém pronunciando o nome da figura tirada. Em seguida, os dois compararão

o número de sílabas de cada palavra. O jogador que tiver a maior palavra,

vence a vez, marcando o ponto. Inicia-se uma nova rodada até que não haja

mais cartas a serem tiradas. Vence o jogador que obtiver a maior pontuação.

➢ Materiais: Fichas com diferentes imagens.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

EMEF PROFESSOR PADRE PAGLIANI

Pibidiano: Kellen Botelho                          Professora: Lucimara               Ano: 2021

Nome do aluno:______________________________________________________

INSTRUÇÕES PARA JOGAR:

 – 2 JOGADORES;

 – RECORTE AS FICHAS ABAIXO E DÊ 6 FICHAS PARA CADA JOGADOR;

- O PRIMEIRO JOGADOR COLOCA UMA FICHA NA MESA E DIZ O NOME DA FIGURA EM VOZ 
ALTA;

– O SEGUNDO JOGADOR TAMBÉM COLOCA UMA FICHA NA MESA E DIZ O NOME DA FIGURA 
EM VOZ ALTA;

 – O JOGADOR QUE TIVER COLOCADO A PALAVRA COM O MAIOR NÚMERO DE SÍLABAS, VEN-
CE A VEZ E MARCA O PONTO;

 – INICIA-SE UMA NOVA RODADA ATÉ QUE NÃO TENHA MAIS CARTAS;

 – VENCE O JOGADOR QUE OBTIVER A MAIOR PONTUAÇÃO.





SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

19ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar consciência silábica

➢ Recurso: Desafio da sílaba inicial.

➢ Objetivos:  (EF01LP08) Relacionar  elementos  sonoros  (sílabas,  fonemas,

partes de palavras) com sua representação escrita.

➢ Público-Alvo: 1º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Essa atividade deverá ser feita pelo aluno em con-

junto com a família. Serão disponibilizadas algumas sílabas que deverão ser

recortadas por alguma pessoa da família e colocadas em um recipiente para

a criança pegar. 

A criança pegará uma sílaba por vez no potinho e deverá procurar algo na

sua casa que comece com esse som. Então, colocará a sílaba próximo de

cada objeto que encontrar.  Enquanto isso, a pessoa da família marcará o

tempo que a criança levará para completar essa missão e isso se repetirá a

cada desafio proposto. 

Após todos os desafios cumpridos, o responsável falará em voz alta o tempo

que a criança levou para terminar a atividade. Por último, a criança escreverá

o nome de cada objeto encontrado na sua folha de atividades.

➢ Materiais: Fichas com sílabas, recipiente qualquer, mídia para marcar o tem-

po, folha de atividades impressa, lápis e borracha.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

EMEF PROFESSOR PADRE PAGLIANI

Pibidiano: Kellen Botelho                          Professora: Lucimara               Ano: 2021

Nome do aluno:______________________________________________________

Desafio da sílaba inicial
ANTES DE COMEÇAR A ATIVIDADE:

Família, escreva essas sílabas em pedaços de papeis e co-
loque em um potinho para a criança pegar.

DURANTE A ATIVIDADE:

• Antes da criança começar o desafio, coloque o relógio para contar quantos
minutos a criança levará para terminar de achar todos os objetos.

• Caso a criança tenha dificuldade em ler a sílaba, você pode pedir que ela
leia as letras e assim juntar as duas e ajudá-la falando o som em voz alta.

• A criança deve pegar 1 papel no pote, procurar o objeto colar o papel nele ou
colocar próximo a ele, depois voltar ao pote para pegar o próximo papel.

APÓS A ATIVIDADE

• Comemore com a criança o tempo que ela levou para terminar a atividade.
Fale o número do tempo em voz alta pra ela.



ORIENTAÇÕES

PARA A CRIANÇA

APÓS CONCLUIR O DESAFIO,  ESCREVA O NOME DE CADA OBJETO NO
QUADRO ABAIXO, UM EMBAIXO DO OUTRO:

OBJETOS ENCONTRADOS

TERMINEI COM _____________MINUTOS.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

20ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar sistema decimal

➢ Recurso: Jogo “Jogar e Construir”.

➢ Objetivos: (EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três or-

dens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. 

➢ Público-Alvo: 2º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Com as fichas do material dourado, o aluno deverá

compor números de até três ordens a depender do número que cair ao jogar

o dado.

➢ Materiais: Tabuleiro do jogo, fichas com material dourado, dado e tampinhas

ou grãos para marcar a posição do jogador.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

EMEF PROFESSOR PADRE PAGLIANI

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Nome do aluno:______________________________________________________

Conheça o jogo “Jogar e Construir”
Caro aluno, para jogar este jogo, RECORTE e use as fichas do material dourado

que estão no final da sua folha de atividades. RECORTE o dado também.





MATERIAL PARA RECORTAR



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

21ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar resolução de problema usando adi-

ção

➢ Recurso: Jogo “Labirinto da Adição”.

➢ Objetivos: (EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e uti-

lizá-los no cálculo mental ou escrito. 

➢ Público-Alvo: 2º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: O jogo deverá contar  com dois participantes  ou

mais. Sendo uma rodada para cada jogador. Os participantes decidem em

conjunto quem começa.

1. O jogador 1 deve escolher uma entrada e somar 5 para encontrar a posi-

ção seguinte, na horizontal ou na vertical, depois somar 5 novamente e conti-

nuar assim até encontrar a saída;

2. Se não conseguir encontrar a saída  com  a entrada que escolheu, deve

passar a vez pro outro jogador;

3. Se o outro jogador não conseguir achar a saída, o jogador 1 retoma a ten-

tativa novamente;

4. Os jogadores devem marcar cada posição com grãos de feijão ou tampi-

nhas.

5. Vence o jogador que encontrar a saída primeiro.

➢ Materiais: Tabuleiro, grãos ou tampinhas.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

EMEF PROFESSOR PADRE PAGLIANI

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021
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Desafio do Labirinto da adição
SIGA AS INSTRUÇÕES PARA ENCONTRAR A SAÍDA DO  “LABIRINTO DA

ADIÇÃO”

O jogo deverá contar com dois participantes ou mais. Sendo uma rodada para

cada jogador. Os participantes decidem em conjunto quem começa.

1. O jogador 1 deve escolher uma entrada e somar 5 para encontrar a posi-

ção seguinte, na horizontal ou na vertical, depois somar 5 novamente e conti-

nuar assim até encontrar a saída;

2. Se não conseguir encontrar a saída  com  a entrada que escolheu, deve

passar a vez pro outro jogador;

3. Se o outro jogador não conseguir achar a saída, o jogador 1 retoma a ten-

tativa novamente;

4. Os jogadores devem marcar cada posição com grãos de feijão ou tampi-

nhas.

5. Vence o jogador que encontrar a saída primeiro.



LABIRINTO DA ADIÇÃO
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22ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar consciência silábica

➢ Recurso: Jogo da Memória Junino.

➢ Objetivos:  (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de pala-

vras) com sua representação escrita. (EF01LP09) Comparar palavras, identifi-

cando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais. 

➢ Público-Alvo: 1º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Essa atividade explora através do jogo a sílaba ini-

cial, exercitando a consciência silábica. As crianças pintarão e recortarão as

bandeirinhas. Após, formarão os respectivos pares entre o desenho e a sílaba

inicial da palavra que representa a figura. 

Foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Material impresso com a atividade proposta, material de pintura e

tesoura.
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PINTE AS BANDEIRINHAS, DEPOIS RECORTE AS PEÇAS PARA JOGAR. FIQUE ATENTO AS
SÍLABAS INICIAIS E DIVIRTA-SE!
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Curso de Pedagogia

23ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar correspondência fonema grafema

➢ Recurso: Folha com atividade impressa.

➢ Objetivos: (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e

frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fone-

mas. (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras. 

➢ Público-Alvo: 1º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade, os alunos acompanharão a letra da

música junina e em seguida, completarão a mesma com as palavras faltantes.

Foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Material impresso com a atividade proposta, lápis e borracha.
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Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar leitura, compreensão textual e orali-

dade

➢ Recurso: Adivinhas juninas.

➢ Objetivos:  (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com

clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a

palavra  com  tom  de  voz  audível,  boa  articulação  e  ritmo  adequado.

(EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gê-

neros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura.  (EF35LP01) Ler e com-

preender,  silenciosamente  e,  em seguida,  em voz  alta,  com autonomia  e

fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. (EF35LP04) Infe-

rir informações implícitas nos textos lidos. 

➢ Público-Alvo: 1º a 5º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da  Atividade:  Serão  fornecidas  algumas fichas  com adivinhas

para o aluno recortar e jogar. Precisa ter, no mínimo 2 jogadores, cada qual,

retirará uma ficha em sua vez e proporá o desafio da adivinha para o outro jo-

gador. Cada acerto conta 1 ponto. Vence o jogador que acertar mais respos-

tas.

➢ Materiais: Fichas com adivinhas e tesoura.
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Adivinhas juninas
INSTRUÇÕES: Recorte as fichas abaixo e divida igualmente pela quan-
tidade de jogadores. Faça o desafio para o outro jogador, se ele acer-

tar, ponto pra ele, se errar, ponto pra você. Ganha quem tiver mais pon-
tos. Divirta-se!



NO INÍCIO AMARELINHA

COM UMA ROUPA DIFERENTE, 
SE ME ESQUENTA DOU UM 
PULO,

ROUPA BRANCA
RELUZENTE!

EU SOU A…

FEITO DE PALHA NA CABEÇA EU 
FICO.

PROTEJO DO SOL E DA CHUVA

DEIXO O CAIPIRA BONITO. 

EU SOU O…
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25ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar identificação de palavras

➢ Recurso: Jogo Caça-palavras.

➢ Objetivos:  (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos

gráficos. 

➢ Público-Alvo: 1º a 5º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: O aluno deve procurar no caça-palavras os nomes

indicados pelas imagens e circular.

➢ Materiais: Folha com atividade impressa, lápis e borracha.
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26ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar correspondência fonema grafema e

formação de palavras

➢ Recurso: Folha com atividade impressa.

➢ Objetivos: (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e

frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fone-

mas. (EF01LP07) Identificar  fonemas  e  sua  representação  por  letras.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de

palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

➢ Público-Alvo: 1º ou 2º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Os alunos completarão os espaços em branco com

o nome dos personagens da Turma da Mônica.

Foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Material impresso com a atividade proposta, lápis e borracha.
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Curso de Pedagogia

27ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar contagem e quantidade

➢ Recurso: Folha com atividade impressa.

➢ Objetivos:  (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quanti-

dade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações

em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de

identificação. 

➢ Público-Alvo: 1º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Os alunos observarão os elementos do conjunto e

preencherão a tabela correspondente. Após, responderão as perguntas refe-

rente à quantidade dos elementos.

Foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Material impresso com a atividade proposta, lápis e borracha.
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Curso de Pedagogia

28ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar fluência de leitura

➢ Recurso: Jogo da memória.

➢ Objetivos:  (EF01LP08) Relacionar  elementos  sonoros  (sílabas,  fonemas,

partes de palavras) com sua representação escrita. (EF12LP01) Ler palavras

novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente,

ler globalmente, por memorização.(EF15LP18) Relacionar texto com ilustra-

ções e outros recursos gráficos.   (EF03LP01) Ler e escrever palavras com

correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/

gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e

com marcas de nasalidade (til, m, n). 

➢ Público-Alvo: 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade, o aluno deverá encontrar os pares

correspondentes da figura com sua representação escrita.

Abaixo, foto ilustrativa do jogo:

➢ Materiais: A atividade será enviada por meio de link com o jogo online para o

aluno, sendo necessário aparelho eletrônico (computador, celular) e internet.
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29ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar fluência de leitura e raciocínio rápido

➢ Recurso: Jogo no estilo “Pac-Man”.

➢ Objetivos:  (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação,

no caso de palavras de uso frequente, ler  globalmente,  por  memorização.

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta,

com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

➢ Público-Alvo: 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade, o aluno deverá responder as per-

guntas com o tema junino corretamente, levando seu avatar (no jogo) até a

resposta certa, antes que seja pego pelos inimigos.

Abaixo, foto ilustrativa do jogo:

➢ Materiais: A atividade será enviada por meio de link com o jogo online para o

aluno, sendo necessário aparelho eletrônico (computador, celular) e internet.
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Pibidiano: Kellen Botelho                            Professor: Lucimara               Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar contagem e sequência numérica

➢ Recurso: Jogo Serpentes e escadas.

➢ Objetivos: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quanti-

dade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações

em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de

identificação. (EF02MA09) Construir sequências de números naturais em or-

dem crescente ou decrescente a partir  de um número qualquer,  utilizando

uma regularidade estabelecida. 

➢ Público-Alvo: 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Esta atividade contará com dois ou mais jogadores.

Para decidir quem começa o jogo, cada participante joga o dado uma vez, o

que tirar o maior número, começa, se der empate, jogam de novo. Os jogado-

res começam a partir do número 1 e cada um, na sua vez, lança o dado e

anda a quantidade de casas que o dado indicar. Se o peão cair na base de

uma escada, corta caminho, subindo até o seu topo. Mas se, ao contrário, o

peão parar em uma casa com a cabeça de uma cobra, ele é comido até o seu

rabo, muitas casas para baixo. Vence o jogador que chegar ao número 100.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:



➢ Materiais: Dado, tabuleiro, peões.
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JOGO SERPENTES E ESCADAS

JOGADORES: 2 ou mais jogadores.

COMO JOGAR: Para decidir quem começa o jogo, cada participante joga o dado
uma vez, o que tirar o maior número, começa, se der empate, jogam de novo. 

Os jogadores começam a partir do número 1 e cada um, na sua vez, lança o dado e
anda a quantidade de casas que o dado indicar. Se o peão cair na base de uma es-
cada, corta caminho, subindo até o seu topo. Mas se, ao contrário, o peão parar em
uma casa com a cabeça de uma cobra, ele é comido até o seu rabo, muitas casas
para baixo. 

Vence o jogador que chegar ao número 100.

PARA JOGAR, RECORTE O DADO E OS PEÕES DA ÚLTIMA PÁGINA.





PEÕES PARA O JOGO (SE PREFERIR, PODE USAR PEDRI-
NHAS OU GRÃOS)
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Pibidiano: Kellen Botelho                          Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar cálculo mental e resolução de proble-

mas

➢ Recurso: Jogo de tabuleiro e dados.

➢ Objetivos:  (EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e uti-

lizá-los no cálculo mental  ou escrito. (EF03MA03) Construir  e  utilizar  fatos

básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. (EF03-

MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive

os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e

subtração com números naturais. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade, o aluno deverá resolver situações-

problemas com base no que for sorteado. O aluno joga os dois dados e a cor

e o número sorteado determina a pergunta que ele irá responder.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Tabuleiro e dados.
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JOGO DOS PROBLEMAS

COMO JOGAR: 

JOGUE OS DADOS. 

A COR E O NÚMERO SORTEADO SERÁ A PERGUNTA QUE VOCÊ IRÁ RES-
PONDER.

PARA JOGAR, RECORTE OS DADOS DA ÚLTIMA PÁGINA.
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Estratégia de ensino para trabalhar Cálculo mental da multiplicação

➢ Recurso: Quebra-cabeças.

➢ Objetivos: (EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multi-

plicação para o cálculo mental ou escrito. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: O aluno deverá montar o quebra-cabeças a partir

das respostas das multiplicações e descobrir qual figura o desenho forma.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, tesoura e cola.
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MISTÉRIO MATEMÁTICO
COMO JOGAR: 

RECORTE E COLOQUE CADA IMAGEM NO QUADRADO CORRESPONDENTE
AO VALOR DA MULTIPLICAÇÃO E DESCUBRA O QUE É A FIGURA.



Recorte os resultados e cole no quadro das multiplicações:
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Estratégia de ensino para trabalhar tabuada do 3

➢ Recurso: Jogo da memória.

➢ Objetivos: (EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multi-

plicação para o cálculo mental ou escrito. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: O aluno deverá recortar as cartas, misturar, virar as

imagens para baixo e tentar achar as cartas correspondentes.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta e tesoura.
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JOGO DA MEMÓRIA
COMO JOGAR: 

RECORTE AS CARTAS, MISTURE, VIRE AS IMAGENS PARA BAIXO E TENTE
ACHAR AS CARTAS DA MULTIPLICAÇÃO E SEU RESULTADO.
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Estratégia de ensino para trabalhar nome, forma e som de letras 

➢ Recurso: Áudio do Whatsapp.

➢ Objetivos:  (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por  letras.

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de pala-

vras) com sua representação escrita. (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras,

quadrinhas, trava-línguas, com entonação adequada e observando as rimas.

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, par-

lendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de

fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido. 

➢ Público-Alvo: 1º a 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Para um ensino que tenha significado para o aluno,

esta atividade se propõe a ensinar o nome, a forma e o som da letra em con-

traste com outros fonemas. Para isso, usaremos como recurso o áudio do apli-

cativo whatsapp.

Será enviado ao aluno,  primeiramente,  de forma escrita  pelo aplicativo um

trava-língua: “O rato roeu a roupa do rei de Roma”. Será, também, enviado áu-

dio da leitura do trava-língua pela professora ao aluno, da maneira como está

escrito acima.

Em seguida, a professora enviará outro áudio ao aluno, para que este, escute.

Só que dessa vez,  modificando uma das letras  de todo o texto,  como no

exemplo:  “o Fato Foeu a Foupa do Fei  de Foma”.  Então,  a professora vai



questionar ao aluno: Qual letra mudou? O que é que mudou agora? Que som

é que mudou?

Em seguida, pedirá ao aluno que envie um áudio dizendo qual foi o som/letra

que mudou, que digite essa letra no whats e que tente repetir o trava-línguas

(“o Fato Foeu a Foupa do Fei de Foma”).

A professora poderá continuar a brincadeira utilizando outras letras (“o Mato

Moeu a Moupa do Mei de Moma”, “o Lato Loeu a Loupa do Lei de Loma” etc),

ou brincando com outros trava-línguas. Também pode propor que o aluno ten-

te fazer sozinho a modificação das letras de um trava-línguas.

➢ Materiais: Celular com acesso à internet, whatsapp.
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Estratégia de ensino para trabalhar leitura e produção textual

➢ Recurso: Atividade impressa.

➢ Objetivos:  (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em

campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a co-

munidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo

para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se

destinam. (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai

ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social

do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de

produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático,

bem como sobre  saliências textuais,  recursos gráficos,  imagens,  dados da

própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências re-

alizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipó-

teses realizadas. (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões des-

conhecidas  em  textos,  com  base  no  contexto  da  frase  ou  do  texto.

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parág-

rafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gê-

nero textual.

➢ Público-Alvo: 1º a 5º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nessa folha de atividades o aluno fará a leitura dos

textos dados, explorando os possíveis sentidos e significados. Também produ-

zirá um pequeno texto, a partir de pesquisa feita, sobre o tema abordado.



➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, lápis e borracha.
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➢ Atividade 1 – FOLCLORE BRASILEIRO

➢ Atividade 2 – LENDAS DO FOLCLORE

Uma parte bem legal do folclore é sobre as lendas. As lendas são histó-
rias  com personagens  fantásticos,  contados  de  pessoas  para  pessoas  e
misturam coisas de verdade (fatos) com coisas inventadas (mitos). Você
conhece alguma?

Eu conheço uma bem legal  da nossa cidade,  que eu vou
te contar.  Só não vale ficar com medo, que essa histó-
ria pode te arrepiar. Ouve só…



A LENDA DO JAGUA-RU

       Jaguarão tem origem em uma lenda indígena.
Jagua-Ru é como chamavam, guaranis pampianos, a
um monstruoso animal, que tinha corpo de lobo mari-

nho e cabeça e patas armadas de garras de tigre,
com porte aproximado de um cavalo pequeno.

Segundo a lenda, o animal fazia escavações em bar-
racas perto das margens onde os índios trabalhavam,
e causava o desmoronamento de terras. As pessoas
e animais que se aproximavam eram lançados às águas e se torna-
vam presas para o Jagua-Ru. Ao atacar, ele arrastava os corpos e
extraía apenas os pulmões das vítimas, jogando o que restasse no-

vamente no rio.

1) O que você achou da lenda do Jagua-ru? É fato (verdade) ou 
mito (invenção)?
_______________________________________
2)  Agora  é  contigo!  Pesquisa  sobre  outra  lenda  do  folclore  e
escreva a história  dela aqui.  Pode perguntar pra mãe,  pro pai,
amigos ou outras pessoas.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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36ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO

Pibidiano: Kellen Botelho                          Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar cálculo mental (multiplicação)

➢ Recurso: Jogo de dominó.

➢ Objetivos: (EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multi-

plicação para o cálculo mental ou escrito.

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Esse jogo (que contém a tabuada de 1ao 10), admi-

te de 2 a 4 participantes. Será dividido igualmente os dominós para cada joga-

dor, então, o primeiro jogador coloca a primeira peça na mesa. O próximo jo-

gador deve encaixar em uma das pontas a operação ou o resultado corres-

pondente. Se não tiver, passa a vez. Vencerá o jogador que encaixar todas as

peças primeiro.

➢ Materiais: Papel e lápis para fazer os cálculos (opcional), dominós impressos,

regras para o jogo, tabela com as tabuadas (para tirar dúvidas).



Ideias e Inspiração para Educar                   www.papodaprofessoradenise.com.br 

 

 

 

 

 

Jogo Dominó da Tabuada  - Folha 1 
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 Jogo Dominó da Tabuada  - Folha 2 
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  Jogo Dominó da Tabuada  - Folha 3    
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  Jogo Dominó da Tabuada  - Folha 4 



Ideias e Inspiração para Educar                   www.papodaprofessoradenise.com.br 

 

           

MATERIAIS: 

� Dominós impressos 

� De 2 a 4 participantes 

OBJETIVOS: 

- Resolver multiplicações mentalmente  

- Desenvolver o raciocínio lógico-matemático  

- Memorizar algoritmos  da  tabuada. 
 

COMO JOGAR: 

1- Escolham a ordem dos jogadores e dividir igualmente os dominós.  

2- Os jogadores devem combinar antecipadamente se podem consultar a 

tabela de resultados ou não. 
 

3- O primeiro jogador deve colocar a primeira peça na mesa. 
 

4- O próximo jogador deve encaixar em uma das pontas a operação ou 

resultado correspondente. Se não tiver, passa a vez. 

Vence que conseguir encaixar todas  

as suas peças primeiro! 

 



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO
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Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar raciocínio lógico-matemático

➢ Recurso: Quizz de perguntas e respostas.

➢ Objetivos: (EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógi-

cos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos.

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente

ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade

estabelecida. (EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até

a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros nu-

méricos e em língua materna.  (EF03MA24)  Resolver  e elaborar  problemas

que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do siste-

ma brasileiro em situações de compra, venda e troca. (EF03MA27) Ler, inter-

pretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos

de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas,

utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo

de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significa-

tivos. (EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens,

com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.  (EF03-

MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o

cálculo mental  ou escrito. (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de

cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas

significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.



➢ Descrição da Atividade: Através de um jogo, elaborado pelo aplicativo “Ka-

hoot”, no estilo de quizz, o aluno deverá ler e marcar as respostas corretas de

dez questões de matemática, antes que o tempo acabe. No final, haverá um

rankig de pontuação com os participantes que mais pontuaram.

Abaixo, foto ilustrativa do jogo e link para acesso:

https://kahoot.it/challenge/05020001?

challenge-id=cdc5e10f-55bc-4fbb-9776-

93dedd9a8bea_1629151575329

➢ Materiais: Celular e internet. Link do jogo.

https://kahoot.it/challenge/05020001?challenge-id=cdc5e10f-55bc-4fbb-9776-93dedd9a8bea_1629151575329
https://kahoot.it/challenge/05020001?challenge-id=cdc5e10f-55bc-4fbb-9776-93dedd9a8bea_1629151575329
https://kahoot.it/challenge/05020001?challenge-id=cdc5e10f-55bc-4fbb-9776-93dedd9a8bea_1629151575329
https://kahoot.it/challenge/05020001?challenge-id=cdc5e10f-55bc-4fbb-9776-93dedd9a8bea_1629151575329
https://kahoot.it/challenge/05020001?challenge-id=cdc5e10f-55bc-4fbb-9776-93dedd9a8bea_1629151575329
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Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar formação de frase

➢ Recurso: Folha com atividade impressa. Link do quebra-cabeças online.

➢ Objetivos: (EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras

conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em

início de frases e em substantivos próprios, segmentação entre as palavras,

ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. (EF02LP08) Seg-

mentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. 

➢ Público-Alvo: 2º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nessa atividade, o aluno deverá descobrir a frase

secreta trocando cada figura por sua respectiva palavra, de acordo com a le-

genda. Como complemento da atividade, será enviado um link para um jogo

de quebra-cabeças online, para o aluno montar e descobrir a resposta para a

frase secreta. Abaixo, foto ilustrativa da atividade e link do jogo:



<https://www.jogospuzzle.com/desafio-puzzle-de-quebra-cabeças-banda-de-

rock_6127c499e0fba.html> 

➢ Materiais: Folha de atividades, lápis e borracha. Link para o jogo online, apa-

relho midiático e internet.
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39ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar resolução de problemas que envol-
vam multiplicação 

➢ Recurso: Quebra-cabeça.

➢ Objetivos:  (EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por

2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos

apresentados em disposição retangular,  utilizando diferentes estratégias de

cálculo e registros. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade o aluno montará diferentes pares de

animais a partir de um dado número de pares. Para isso, poderá utilizar da

multiplicação para encontrar as combinações. 

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, tesoura, lápis e borracha.



ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO – EMEF PROFESSOR PADRE PAGLIANI

Pibidiana: Kellen Botelho               Professora: Lucimara                   Ano: 2021

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA
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40ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar adição e subtração

➢ Recurso: Atividade impressa.

➢ Objetivos: (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e

escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos en-

volvendo adição e subtração com números naturais.

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade, o aluno se passará por detetive

para descobrir os números faltantes nos cálculos de subtração. Para isso, de-

verá resolver as operações subtraindo ou adicionando parcelas ou resultado,

quando necessário.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, lápis e borracha.
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Ajude os detetives do prédio azul a descobrir o número que
está faltando em cada subtração:
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Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para desenvolver a leitura e o raciocínio lógico

➢ Recurso: Página de figurinhas.

➢ Objetivos:  (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em

campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a co-

munidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo

para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se

destinam. (EF15LP18) Relacionar  texto  com  ilustrações  e  outros  recursos

gráficos.

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade o aluno vai recortar as figurinhas e

colar no lugar certo, respectivo às informações de cada astro/banda de rock.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, tesoura e cola.
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Recorte e cole as figurinhas dos astros e bandas do Rock e cole
no lugar certo

Este cantor criou uma
música com mais de 6

minutos de duração cha-
mada “Like a Rolling Sto-

ne”. 

 

O símbolo dessa banda
é uma boca vermelha
com língua de fora.

 

O vocalista desta banda
se chamava Freddie

Mercury.

Este cantor era cha-
mado de “O Rei do

Rock”.



Esse grupo se apresenta-
va de terno e gravata e se
tornou o maior fenômeno

musical da época.

 

Uma música famosa
dessa cantora é "Girls

Just Want to Have Fun" 

 

O vocalista dessa ban-
da é Morten Harket.

Uma das músicas
mais famosas dessa
banda é “Saturday

Night Fever”.

Este cantor não é do
Rock, ele é chamado de

“Rei do Pop”.

 A música mais famosa
desse cantor é “Johnny
B. Goode”, foi regrava-

da por incontáveis artis-
tas.

 

Dessa banda fazia parte
o cantor Kurt Cobain.

Esta banda de rock
tem o mesmo nome
que o vocalista da

banda.

https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=AOaemvKVYVN6qJhHA18BB-7yRw9GJTkt1A:1631932868669&q=Morten+Harket&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDY0tSh-xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHy-uYXlaTmKXgkFmWnlgAAU-D-Q1QAAAA
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42ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar construção de números até a unidade
de milhar

➢ Recurso: Jogo do Número Secreto.

➢ Objetivos:  (EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a

ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros nu-

méricos e em língua materna. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade o aluno deverá seguir as dicas da-

das para descobrir qual o número secreto. Após, criará dicas para um novo

número secreto.

Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, lápis e borracha.
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ATIVIDADE 1 – SIGA AS PISTAS E DESCUBRA QUAL É O NÚMERO SECRE-
TO.

QUAL É O NÚMERO? ___________

ATIVIDADE 2 – AGORA É COM VOCÊ, CRIE DICAS PARA UM NOVO NÚMERO
SECRETO.
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43ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar sequências numéricas a partir de
contagem e compreensão leitora

➢ Recurso: Labirinto Numérico.

➢ Objetivos:  (EF03MA10) Identificar  regularidades em sequências ordenadas

de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações su-

cessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da se-

quência  e  determinar  elementos  faltantes  ou  seguintes. (EF03LP11) Ler  e

compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, instru-

ções de montagem etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos impe-

rativos, indicação de passos a serem seguidos) e mesclando palavras, ima-

gens e  recursos gráfico-visuais,  considerando a  situação comunicativa  e  o

tema/assunto do texto. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesta atividade o aluno deverá seguir as instruções

para descobrir a saída do labirinto. Abaixo, foto ilustrativa da atividade:

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, lápis, borracha e material

de pintura.
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O monstrinho está perdido no labirinto, ajude-o a encontrar a saída e
a chegar até o seu amigo seguindo as instruções abaixo:

➢ Inicie pelo número 5;

➢ Adicione sempre 4 até chegar a saída;

➢ Saída número 53;

➢ Pinte a entrada e a saída da mesma cor;

➢ Pinte o caminho que ele deve percorrer de cor diferente da en-
trada e saída.
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44ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para desenvolver o raciocínio lógico e o cálculo
mental rápido

➢ Recurso: Stop de Matemática.

➢ Objetivos: (EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multi-

plicação para o cálculo mental ou escrito. (EF03MA05) Utilizar diferentes pro-

cedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resol-

ver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números na-

turais. (EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver

estratégias de cálculo. (EF04MA15) Determinar o número desconhecido que

torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações fundamentais com

números naturais. 

➢ Público-Alvo: 3 e 4º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: 2 jogadores ou mais. Um dos jogadores começará a

contar (mentalmente) a partir do 0, enquanto que o outro, a qualquer tempo,

dirá “Stop”, parando a contagem. Então, os jogadores devem realizar as ope-

rações matemáticas da folha do jogo com o número selecionado. O primeiro

jogador que realizar as contas grita “Stop” e os demais param. Os dois jogado-

res conferem os resultados se estão corretos, cada resposta certa  vale 10

pontos. Vence quem tiver mais pontos. 



Abaixo, foto ilustrativa do jogo:

➢ Materiais: Folha impressa com a grade do jogo, folha de rascunho, lápis e

borracha.
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45ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para desenvolver a fluência leitora e compreensão
textual

➢ Recurso: Clipe com música e letra traduzida da música impressa com ques-
tões.

➢ Objetivos: (EF15LP01) Identificar a função social de textos (música) que cir-

culam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa,

a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, re-

conhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a

quem se destinam.  (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em

seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de

textualidade adequado. (EF35LP03) Identificar a ideia central  do texto, de-

monstrando compreensão global. (EF35LP04) Inferir  informações implícitas

nos textos lidos. 

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: O aluno exercitará a escuta atenta ao ouvir a músi-

ca “Forever Young” do cantor Bob Dylan, observando também ao ler, a tradu-

ção da letra no clipe. Após, responderá algumas questões de compreensão

textual sobre a música e por último, produzirá um desenho ilustrando a can-

ção.

➢ Materiais: Atividade impressa, lápis, borracha, aparelho de reprodução midi-

ática (para ver o clipe da música), link da música trabalhada, internet.
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EMEF PROFESSOR PADRE PAGLIANI

Pibidiana: Kellen Botelho               Professora: Lucimara               Ano: 2021

Nome:________________________________________________________

Em 2021, o cantor Bob Dylan completou 80 anos de idade. 

Uma das músicas mais bonitas que ele compôs se chama
“Forever Young”.

1.  Veja  o  clipe  da  música  Forever  Young.  https://www.youtube.com/watch?
v=YIiHQv_rUfU

2. Leia a tradução da música abaixo:

Forever Young (Jovem para sempre)

Que Deus te abençoe e te acompanhe sempre

Que seus desejos se tornem realidade

Que você sempre faça para os outros

E deixe que os outros façam por você

Que você construa uma escada para as estre-

las

E suba cada degrau

Que você fique jovem para sempre

Jovem para sempre, jovem para sempre

Que você fique jovem para sempre

Que você cresça para ser justo

Que você cresça para ser verdadeiro

Que você sempre saiba a verdade

E veja as luzes ao seu redor

Que você seja sempre corajoso

Fique em pé e seja forte

Que você fique jovem para sempre

Jovem para sempre, jovem para sempre

Que você fique jovem para sempre

Que suas mãos estejam sempre ocupadas

Que seus pés sejam sempre rápidos

Que você tenha uma base forte

Quando os ventos das mudanças voltarem

Que o seu coração seja sempre feliz

Que sua canção seja sempre cantada

Que você fique jovem para sempre

Jovem para sempre, jovem para sempre

Que você fique jovem para sempre

https://www.youtube.com/watch?v=YIiHQv_rUfU
https://www.youtube.com/watch?v=YIiHQv_rUfU


ANÁLISE E ENTENDIMENTO DA MÚSICA

1. Você gostou de ouvir essa música? Conhece o cantor Bob Dylan?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Peça ajuda de um responsável e pesquise na internet, sobre a história dessa música.
Por que Bob Dylan compôs essa letra?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. O nome da música em português é “Jovem pra sempre” e o cantor repete isso várias
vezes  na  música.  Quem  você  acha  que  ele  gostaria  que  fosse  jovem  pra  sempre?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Você sabia que a canção “Forever Young” foi transformada em livro infantil para crian-
ças?

Assista no link<https://youtu.be/kYWqNgfrdls>, como ficaram as ilustrações da música.

5. Agora é sua vez, faça um desenho bem bonito sobre essa música:

https://youtu.be/kYWqNgfrdls


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

46ª ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

Pibidiana: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para desenvolver procedimento de leitura, planeja-
mento e produção de texto e autonomia para a pesquisa

➢ Recurso: Atividade impressa.

➢ Objetivos:  (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e

gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as fun-

ções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da

vida cotidiana. (EF15LP05) Planejar o texto que será produzido (pesquisa so-

bre o cantor), considerando a finalidade ou o propósito (escrever para quê), a

linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios

impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à pro-

dução do texto. (EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar resul-

tados de pesquisas em fontes de informações, considerando o tema/assunto

do texto. (EF15LP03) Localizar informações explícitas no texto dado. 

➢ Público-Alvo: 3º a 5º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: O aluno deverá observar o trecho de uma música

enviada (na língua inglesa), responder as questões sobre o respectivo texto e

produzir um relato (escrito ou oral) a partir de pesquisa sobre o tema propos-

to. Poderá pesquisar a tradução do trecho da música na internet, bem como,

demais informações pedidas na atividade.

➢ Materiais: Folha impressa com atividade proposta, lápis, borracha, aparelho

de reprodução midiática e internet.



ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR DE PORTUGUÊS/ INGLÊS E ARTES

EMEF PROFESSOR PADRE PAGLIANI

Pibidiana: Kellen Botelho               Professora: Lucimara               Ano: 2021

Nome:________________________________________________________

Leia o texto abaixo, é de uma música:

1 – Pesquise na internet sobre a autoria dessa música:

➢ Quem canta?____________________________________

➢ Qual o nome dessa música:_____________________________

2 – Você já tinha escutado essa música?______

➢ Se já escutou, é uma música que você gosta? ___________

➢ Se não escutou ainda, escute-a através do vídeo que vou enviar pra
você e dê sua opinião sobre a música:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3 – Você sabe o que são aqueles desenhos que estão ao lado do texto?
______. O que você acha que significam? _____________________.



4 – No texto, o autor diz que não consegue evitar uma coisa. O que seria?

_____________________________________________________________

5 – Pesquise na internet, algumas curiosidades sobre o cantor da música e
escreva abaixo. Ou, se preferir, envie um áudio para mim me contando o que
descobriu.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO – JOGOS ONLINE

Jogo Bingo das sílabas  (Wordwall)

Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar formação de palavras

➢ Recurso: Jogo “Bingo das sílabas”.

➢ Objetivos: (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no

caso  de  palavras  de  uso  frequente,  ler  globalmente,  por  memorização.

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de pala-

vras) com sua representação escrita.  (EF15LP18) Relacionar texto com ilus-

trações e outros recursos gráficos. 

➢ Público-Alvo: 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Cada estudante vai receber uma cartela, contendo 4

palavras com desenhos, faltando 1 sílaba em cada palavra. A professora dei-

xará aberto o site com a roleta das sílabas e fará o compartilhamento dessa

aba pelo meet. Então, explicado o jogo e com cada aluno de posse de sua

cartela, a professora dará início ao jogo clicando para girar a roleta. A roleta

vai cair em uma das sílabas com desenho, o aluno então, procurará em sua

cartela aquele desenho e completará a palavra escrevendo a sílaba que falta

(que estará junto com o desenho selecionado na roleta). O jogo continuará até

que algum dos alunos preencha todas as 4 palavras da cartela. E diga ao final,

BINGO!

Abaixo, foto ilustrativa do jogo e link para acesso:

https://wordwall.net/resource/16605513  (Link para a roleta online).

https://wordwall.net/resource/16605513


➢ Materiais: Celular ou computador, internet, link do jogo e cartelas impressas

do bingo.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO – JOGOS ONLINE

Jogo Desafio de Matemática  (Kahoot)

Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar raciocínio lógico-matemático

➢ Recurso: Quizz de perguntas e respostas.

➢ Objetivos: (EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógi-

cos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos.

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes es-

tratégias como o pareamento e outros agrupamentos. (EF02MA12) Identificar

e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os desloca-

mentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto

de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. (EF01MA10)

Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regulari-

dade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais,

objetos ou figuras. (EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias di-

versas a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado

da contagem desses objetos (até 1000 unidades). (EF01MA13) Relacionar fi-

guras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a

objetos familiares do mundo físico. (EF01MA17) Reconhecer e relacionar perí-

odos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando

necessário. (EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da mul-

tiplicação para o cálculo mental ou escrito. (EF03MA05) Utilizar diferentes pro-

cedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resol-

ver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números na-

turais. 



➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Através de um jogo, elaborado pelo aplicativo “Ka-

hoot”, no estilo de quizz, o aluno deverá ler e marcar as respostas corretas de

dez questões de matemática, antes que o tempo acabe. No final, haverá um

rankig de pontuação com os participantes que mais pontuaram.

Abaixo, foto ilustrativa do jogo e link para acesso:

https://create.kahoot.it/share/desafio-

matematico/95fcdea3-79d8-4360-a6f5-

a9ad42729994

➢ Materiais: Celular e internet. Link do jogo.

https://create.kahoot.it/share/desafio-matematico/95fcdea3-79d8-4360-a6f5-a9ad42729994
https://create.kahoot.it/share/desafio-matematico/95fcdea3-79d8-4360-a6f5-a9ad42729994
https://create.kahoot.it/share/desafio-matematico/95fcdea3-79d8-4360-a6f5-a9ad42729994
https://create.kahoot.it/share/desafio-matematico/95fcdea3-79d8-4360-a6f5-a9ad42729994
https://create.kahoot.it/share/desafio-matematico/95fcdea3-79d8-4360-a6f5-a9ad42729994


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO – JOGOS ONLINE

Jogo O que é, o que é – Folclore  (Wordwall)

Pibidiano: Kellen Botelho                       Professor: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar leitura e interpretação textual

➢ Recurso: Quizz de perguntas e respostas.

➢ Objetivos: (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai

ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social

do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de

produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático,

bem como sobre  saliências textuais,  recursos gráficos,  imagens,  dados da

própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências re-

alizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipó-

teses realizadas.

➢ Público-Alvo: 3º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Nesse jogo, o aluno deverá ler a adivinha e marcar

a resposta correta, pontuando o menor tempo possível. No final, haverá a in-

formação sobre a pontuação feita pelo aluno e o tempo total que levou para

responder aos desafios.

Abaixo, foto ilustrativa do jogo e link para acesso:

https://wordwall.net/pt/resource/19231702

https://wordwall.net/pt/resource/19231702


➢ Materiais: Celular ou computador, internet e link do jogo.



SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

VÍDEOS DE ATIVIDADES MOTORAS E BRINCADEIRAS

Pibidiana: Kellen Botelho                 Professora: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar o desenvolvimento corporal 

➢ Recurso: Vídeos com atividades motoras e brincadeiras.

➢ Objetivos:  (EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e

jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reco-

nhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos cole-

gas. (EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos

da ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materi-

ais) e da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando

procedimentos de segurança. 

➢ Público-Alvo: 1º a 2º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Através de dois vídeos a professora enviará duas

atividades para as crianças executarem em casa. A primeira atividade, consis-

te em um jogo de boliche, que é uma brincadeira na qual o participante deve

jogar uma bola em um grupo de garrafas, a uma certa distância, acertando o

maior  número de garrafas  possíveis.  Na outra  atividade,  também proposta

através de vídeo, a professora ensinará alguns movimentos para a criança re-

alizar com alguns objetos que dispuser em casa, desenvolvendo assim, habili -

dades motoras, cognitivas e sociais.

Abaixo, links para acesso aos vídeos:



–  Jogo  de  Boliche: <https://drive.google.com/file/d/1-OAQ2q_GOxT-

uVeHzL8DQR7kCiNg-_Yf/view?usp=sharing>

–  Atividade  de  movimento  com  objetos: <https://drive.google.com/file/d/

1cErQn0iWRA0H4luYHUaTgHgMlW4RhJ7V/view?usp=sharing>

➢ Materiais: Celular ou computador, internet e link dos vídeos.

https://drive.google.com/file/d/1-OAQ2q_GOxT-uVeHzL8DQR7kCiNg-_Yf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-OAQ2q_GOxT-uVeHzL8DQR7kCiNg-_Yf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cErQn0iWRA0H4luYHUaTgHgMlW4RhJ7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cErQn0iWRA0H4luYHUaTgHgMlW4RhJ7V/view?usp=sharing


SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO

Curso de Pedagogia

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO 

VÍDEOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Pibidiana: Kellen Botelho                 Professora: Lucimara                 Ano: 2021

Estratégia de ensino para trabalhar Escuta atenta e Formação do leitor li-

terário

➢ Recurso: Vídeos de contação de histórias.

➢ Objetivos: (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas,

formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sem-

pre que necessário. (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem

parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encan-

tamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artísti-

co da humanidade. 

➢ Público-Alvo: 1º a 5º ano do Ensino Fundamental.

➢ Descrição da Atividade: Através de vídeos, as crianças ouvirão histórias con-

tadas pela professora. Ouvir histórias estimula o desenvolvimento mental, oral,

criativo e imaginário das crianças. No trabalho com o livro infantil, a professora

procurará antecipar expectativas em relação ao texto que vai ser lido, recursos

gráficos e imagens. 

Abaixo, links para acesso aos vídeos:

–  Uma  história  de  Natal: <https://drive.google.com/file/d/1k5S_gmN-

yexnWTDfc8vX69A6Esob2yCQd/view?usp=sharing>

–  Apresentação da  Pibidiana  aos alunos: <https://drive.google.com/file/d/

1hmls6xozc1vnEtNu72ff6MZ1fm-roSRB/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1k5S_gmNyexnWTDfc8vX69A6Esob2yCQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k5S_gmNyexnWTDfc8vX69A6Esob2yCQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmls6xozc1vnEtNu72ff6MZ1fm-roSRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmls6xozc1vnEtNu72ff6MZ1fm-roSRB/view?usp=sharing


–  Mães  de  todos  os  tipos:  <https://drive.google.com/file/d/1t1ty7B-

PA8MQF4qrsIiohuPidkbXi1lj-/view?usp=sharing>

–  A  Família  de  Marcelo:  <https://drive.google.com/file/d/

1w94R2S9y06BcyZByPGL1XTiuHjpwrC8Q/view?usp=sharing>

– Papai!: <https://www.youtube.com/watch?v=lQjONj_bbIY>

➢ Materiais: Celular ou computador, internet e link dos vídeos.

https://www.youtube.com/watch?v=lQjONj_bbIY
https://drive.google.com/file/d/1w94R2S9y06BcyZByPGL1XTiuHjpwrC8Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w94R2S9y06BcyZByPGL1XTiuHjpwrC8Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1ty7BPA8MQF4qrsIiohuPidkbXi1lj-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1ty7BPA8MQF4qrsIiohuPidkbXi1lj-/view?usp=sharing

